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TRANSFORMATIES
De weg naar je hart en van de liefde te leren herkennen is één van de meest essentiële thema’s van je
incarnatie.
Meermaals falen helpt je om je af te stemmen op de juiste weg.
Zelfliefde en zelfvergeving zijn nodig om helderheid van je hart te ontwikkelen vooraleer je deze weg
ontdekt.
Alle successen leveren je veel vreugdevolle momenten op, doch het zijn je blunders waarvan je het
meeste leert. Ze bezorgen je die innerlijke stilte en ingetogenheid die je overgave aan de Aarde
mogelijk maakt. Deze overgave nu opent je hart verder naar onvoorwaardelijke liefde. Het zijn de
innerlijke transformaties die bepalend zijn voor wat zich later in de samenleving manifesteert. Zo
vindt je terug je innerlijke kracht en je rol als Schepper.
Alhoewel je dagelijks geconfronteerd wordt met tegenstrijdige processen van goed en kwaad en je
soms geneigd bent je daarop af te reageren en je af te sluiten van het wereldgebeuren, je jezelf afvraagt
welke weg je nu eigenlijk dient te volgen om trouw te blijven aan jezelf, is het noodzakelijk jouw
onderscheidingsvermogen in te schakelen. Je kunt jouw weg herkennen aan de rust en de vreugde die
jij in je hart voelt als je jouw gekozen weg volgt. Dit gevoel resoneert met hetgeen voor jou het
belangrijkste in je leven is.
Onderscheidingsvermogen heb je ook nodig om tot onvoorwaardelijke liefde te komen. Je gebruikt dit
om vanuit je hart te handelen. Je leert hieruit hoe correct te reageren en te leren luisteren en observeren
zonder oordeel.
Het basisprincipe is een goed contact met jezelf. Als je in vrede en liefde bent met jezelf creëer je
ruimte in jezelf voor een ander. Je hebt geen bevestiging meer nodig en kunt je aandacht besteden aan
een ander. Onvoorwaardelijke aandacht heelt en herstelt. Ze geeft ook de ander de kans om
onbevooroordeeld naar zichzelf te kijken.
Deze spiegelervaring heelt innerlijke transformaties en activeert ook je eigen hart. In plaats van
veroordeling en bevestiging in een relatie toe te passen, kan je kiezen voor oprechtheid en
verwondering. Je kan stil naar de natuur luisteren, door planten, dieren en mineralen als goddelijk
bewuste wezens te beschouwen. Het zal je visie op jezelf en op het leven verbreden.
Terwijl de “oude” wereld gebouwd werd op angst, macht, miskenning en schaarste, zal de “nieuwe”
wereld gecreëerd worden op basis van liefde, respect, bestaansrecht, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Hoe kan jij de focus op angst, macht, miskenning en schaarste naar liefde, respect, bestaansrecht,
gelijkwaardigheid en vertrouwen verleggen ?
Het antwoord dient van binnenuit te komen. De echte overgang naar een Nieuwe Wereld is die van
bewustzijn en innerlijke groei. De verantwoordelijkheid nemen voor het innerlijk kwaad dat ieder
mens – in meerdere of mindere mate – bezit, durven aanvaarden, de onderliggende pijn helen en de
eigen weg naar onvoorwaardelijke liefde vinden is de weg naar echte transformatie, naar een Nieuwe
Wereld.
Hoe omgaan met het “kwaad” ?
De van binnenuit komende antwoorden vormen de basis voor een concrete aanpak van het
creatieproces van waaruit de Nieuwe Wereld tot stand komt.
Je hebt jezelf gedurende vele levens voorbereid, belangrijke overgangen gecreëerd, om vanuit de
dualiteit van de 3e dimensie naar de eenheid en onvoorwaardelijke liefde van hogere dimensies van
bewustzijn over te gaan.

In de relatie met jezelf en de manier waarop jij in de wereld staat, staan 4 principes centraal:
eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, aanvaarden van je scheppingskracht en het omarmen
van je aardse goddelijkheid.
De door jou gedane voorbereidingen hierop stellen je in staat je Hogere Zelf te laten indalen in je
aardse leven.
Door al je ervaringen met de dualiteit van goed en kwaad heb je de weg terug gevonden naar je
spirituele essentie. Als gegrond en geaard mens kun je nu contact maken met je goddelijke Bron.
Door deze integratie overstijg je angst, wantrouwen en agressie. Al je handelingen en creaties vormen
de reflectie van Universele Liefde. Je vindt bevestiging en veiligheid in diegene die je bent , omdat je
Zijn is verankerd in je goddelijke Bron. Gevoelens van bedreiging en onveiligheid voor je
persoonlijkheid ruil je in voor het liefhebben van anderen en van de wereld. Het overstijgen van angst,
wantrouwen en agressie helpt je je hart te openen naar welzijn en groei van elk mens en elk wezen op
Aarde. Je voelt je gelijkwaardig aan alles en iedereen. Alles is geschapen vanuit dezelfde goddelijke
Bron die jij zelf ook bent.
Je hebt vanaf het begin der tijden zelf een missie geschapen en opgenomen. Je verkent “God” in een
materiële vorm in je leven als mens om je bevindingen terug te brengen naar je essentiële goddelijke
Bron, waar geen vorm bestaat. Je ervaringen activeren deze essentie op een dieper niveau van
zelfliefde en zelfbewustzijn. Je komt tot het vervullen van je “oermissie” als mens.
Als je Persoonlijkheid en Hogere Zelf één worden op Aarde komt de integratie tot stand tussen het
uitvoeren en begeleiden van je processen als mens. Wanneer deze individuele integratie zich naar de
maatschappij verplaatst in verschillende landen op Aarde, vindt een grotere integratie plaats tussen
verschillende lagen van de bevolking.
Deze nieuwe vrijheid en creativiteit, als gevolg hiervan, vormen het geboorterecht van alle mensen.
De traditionele leidinggevende groep van de bevolking alleen kan er niet in slagen om vorm te geven
aan de transformaties die noodzaak uitmaken in deze tijd om het wereldbewustzijn en de
wereldbevolking op een hoger plan te brengen. Ze zijn nog teveel verstrengeld met eigenbelang en ze
hebben nog een te beperkt beeld van wat allemaal mogelijk is.
Jongere generaties brengen een nieuw potentieel met zich mee dat niet afhankelijk is van status of
vooropleiding. Ze vervullen eenvoudig hun levensmissie en zoeken naar bronnen om dit te realiseren.
Het aanpassen van de huidige wereldstructuren op weg naar gelijkwaardigheid vindt plaats in een
versneld tempo dat om jullie kameraadschap vraagt. Het verder kijken dan de bestaande politieke,
religieuze, bedrijfsmatige en sociale patronen dient de mensheid bij het vanuit het hart vormgeven aan
een wereld die afgestemd is met ons grote erfgoed, onze eigen en onze gemmenschappelijke
goddelijkheid.
Het zij zo,
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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